
Field Trials couple pointer-setter 18.9.2021 
rozhodčí: Svobodová L. (vrchní), Straková Vydra E., Anderlová J. 

Kain Vis Tranquilla  Anglický setr  pes  04.01.13  Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC)  Pořadí: 1  Body: 19  Titul: CACIT, CACT 
Výborný styl a mechanika pohybu, ideálně pokrývá terén, prokazuje přiznávku. Poskytnuta 2. šance, opět 
ukazuje výborné hledání a realizuje obtížný bod na pernaté zvěři. 

Nils Vis Tranquilla  Anglický setr  pes  28.06.17  Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 2 Body: 18 Titul: r.CACIT, r.CACT 
V 1. minutě realizuje korektní bod ve stylu plemene, po vzletu a výstřelu klidný. Výborný styl a mechanika 
pohybu, po celou dobu běhu výborně pracuje s větrem a ideálně pokrývá terén. 

Aristani´s Korado  Pointer   pes  24.03.17  Orságová Martina 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 3 Body: 15 
Výborný styl a mechanika pohybu, hledání na hranici FT. Ve 2. minutě vystavuje daleko v terénu, dlouze 
postupuje, zvěř nechce vzlétnout, po vzletu a výstřelu nutná mírná podpora vůdce. 

Orkan von der Postschwaige Pointer pes  21.10.17  Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 4 Body: 13 
Hlava poněkud níže nesena, výborný systém a práce s větrem. V 7.minutě přiznává, hledání by mohlo být více 
do prostoru. Ve 12. minutě vystavuje a realizuje korektní bod, po vzletu a výstřelu klidný. 
 

 

Derby couple pointer-setter 18.9.2021 
rozhodčí: Anderlová J. (vrch.), Straková Vydra E., Poledník K. 

Patchy du Parc des Chaumes Anglický setr  fena  25.08.19 Weinfurtová Dita 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 19 
Výborný styl a mechanika pohybu, výborně pokrývá terén a pracuje s větrem. Ve 4. minutě realizuje korektní 
bod, povzletu a výstřelu absolutně klidná. V 6. minutě opět vystavuje, spontánně drží kontakt s ubíhající zvěří, 
ustojí i rušení partnera. Realizuje korektní bod, klidná při vzletu i po výstřelu. 

Ugo     Anglický setr  pes  02.01.19 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 2 Body: 16 
Stylové hledání, poněkud kratší avšak vyvážené, mohlo by být poněkud více do prostoru, 1x zabíhá za vůdce. V 
6. minutě realizuje korektní bod na pernaté, klidný po vzletu a výstřelu. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Field Trials couple pointer-setter 19.9.2021 
rozhodčí: Anderlová J. (vrch.), Svobodová L., Poledník K. 

Lambada    Anglický setr  fena  29.05.18 Varhánková Marie 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 14 
Výborně pokrývá terén v rychlém a konstantním tempu. Točí po větru, vystavuje, krátce postupuje a s nutnou 
podporou vůdce realizuje bod. V další běhu realizuje ještě 2 body. 

Patchy du Parc des Chaumes Anglický setr  fena  25.08.19 Weinfurtová Dita 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 13 
Výborně a v rychlém tempu prohledává terén. Realizuje bod s velmi silnou podporou vůdce. Po znovuvypuštění 
opět výborně prohledává terén a realizuje výborný bod na koroptvích, po vzletu i po výstřelu klidná. 
 

 

Derby couple pointer-setter 19.9.2021 
rozhodčí: Straková Vydra E. (vrch.), Svobodová L., Poledník K. 

Orto Vis Tranquilla   Anglický setr  pes  25.07.19 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 18 
Výborné stylové hledání, skvělý systém. Ve 3.minutě realizuje bod na pernaté zcela ve stylu plemene. Po vzletu 
a výstřelu klidný. V doběhu opět ukazuje plně koncentrované hledání s výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. 

Ugo     Anglický setr  pes  02.01.19  Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 2 Body: 16 
Hledání rychlé s poněkud nevyváženým systémem, 1x krátce značí pach, sám se rozchází. V 6.minutě vystavuje 
a společně s partnerem realizuje bod na pernaté, klidný po vzletu zvěře i po výstřelu. 

Cath Sharptails    Anglický setr  fena  03.09.19  Kohutová M. 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 3 Body: 15 
Výrazně vyjádřená touha najít zvěř, hledání je rychlé, vyvážené do stran, 2x zabíhá za vůdce. Ve 3. minutě 
přiznává partnerovi. V 6. minutě krátce přiznává partnerovi, pak se však dostane do pachu zvěře a realizuje 
bod, po vzletu a výstřelu klidná. 

Brilliant ze Zaječích polí   Pointer   fena  18.04.19  Zoubek Petr 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 4 Body: 12  
Hledání není zcela ve stylu plemene. Ve 4. minutě realizuje bod na pernaté, po vzletu a výstřelu nutná podpora 
vůdce. V 6. minutě na stejném místě opět vystavuje, vůdce ji nevěří, avšak opět prokazuje zvěř. Po vzletu a 
výstřelu opět nutná podpora vůdce. 
 
 


